
(L)ÁTHATÓ

Többgenerációs tábor 2021
Időpont: 2021.07.19-24.

Helyszín: Felsőtárkány
 

Jelentkezési Lap
Név:

Lakcím:

Születési Dátum:

E-mail cím:

Telefonszám:

Személyi ig. szám:

Védettségi ig. szám:

Szállástípus:

Utazás:

Kedvezmény:

0-3.99 éves
4-12,99 éves
konfirmandus
nagycsaládos gyermek 13-18,99 között
Testvérgyülekezetből érkezem
Stábtag
Szociális támogatást igénylek
Nincs szükségem támogatásra

egyénileg közösen busszal

Üdülőház Szálloda

Gyermek
Ifi-konfi
Családos
Zenei
Bibliaiskola
Kreatív Bibliatanulmányozás
(L)átható hit
A hit győzelme
Veszteségeink a Bibliában

MŰHELY:

Kérjük olvasható, nyomtatott betűkkel töltse ki!
Ahol több lehetőség van aláhúzással, karikázással

jelölje a megfelelőt!
A védettségi igazolvány és a személyi igazolvány

bemutatására a szállás elfoglalásánál szükség van!

Egyéb kérés:

Ételallergia:

Egy szobában
szeretnék lenni velük:

Aláírás 
Jelentkezés dátuma:



0-3,99 éves korig

4-12,99 éves
konfirmandus
nagycsaládos gyermek 13-18,99 között

szociális helyzet miatt

INFORMÁCIÓK
Mindenkit szeretettel hívunk az idei Többgenerációs
Táborunkba: gyermekeket, fiatalokat, időseket,
családokat és egyedülállókat is, hogy közösen
tapasztalhassuk milyen Isten (L)átható egyházához
tartozni! Színes programokkal, igei alkalmakkal és
kirándulásokkal készülünk idén is!

A program kezdete: hétfő 14.00 (Kezdő áhitat), 
vége: szombat 15.00 (Az Istentisztelet vége)
Időpont: 2021.07.19. - 2021.07.24.
Helyszín: Felsőtárkány , Park Hotel Táltos
Felsőtárkány, Ifjúság u. 1, 3324

 A hét díja (szállás + étkezés)
Üdülőház 26500 Ft/hét/fő
Szálloda 30500 Ft/hét/fő

A buszos utazás költségéről a visszaigazoló e-
mailben adunk tájékoztatást.

Támogatások:
100% támogatás:

50% támogatás:

Egyénileg megállapított:

A délutáni, fakultatív programok díj (busz, belépők
stb.) a helyszínen fizetendőek

Gyermek 0-12

Ifi-konfi 13-20 

Családos

Zenei

Bibliaiskola

Kreatív Bibliatanulmányozás

(L)átható hit - Misszióink

A hit győzelme - hitben
járunk nem látásban

Veszteségeink a Bibliában -
nem csak gyászolóknak

MŰHELYEK
 

Bárdosné Edit és csapata

Nagy Heni és az IFI vezetők

A Jeney házaspár

Mikesi Tibor és Vass-Eysen Ákos

Kuti József

Vincze Árpád

Varga Nándor, Magyarné Balogh
Erzsébet és társaik

Szabó Zsuzsa

Kuti Józsefné Filep Katalin

Minden személynek (gyermeknek is) külön-
külön ki kell tölteni a jelentkezési lapot!

A jelentkezési lapot a Lelkészi hivatalban,
lelkészeknél és csoprotvezetőknél lehet leadni,
akik továbbítják a megfelelő helyre!
Vagy lefényképezve, beszkennelve e-mailben
elküldeni a nagy.henrietta@reformatus.hu
címre!

A szállások felötlése jelentkezési sorrendben
történik!

Minden résztvevő 
visszaigazoló e-mailt vagy

hívást fog kapni!
 

Csak akkor utalják el vagy jöjjenek befizetni a
tábor összegét ha megkapták a VISSZAIGAZOLÓ
e-mailt vagy telefonhívást, amelyben
megtaláljuk a pontos fizetendő összeget és a
további információkat!

Aki anyagi gondok miatt nem tudna eljönni,
jelezze a „JELENTKEZÉSI LAPON” (a szociális
helyzetére hivatkozva) támogatási igényét.
Megpróbálunk segíteni!

Akinek anyagi lehetősége van, és ezért hálás az
Úrnak, az másokat segítő céladományát juttassa
el a gazdasági hivatalba! Befizetés esetén kérjük
feltüntetni: TÖBBGENERÁCIÓS TÁBOR
megjelölést!


